
Protokół nr XIII/07 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 28 grudnia  2007r. 

 

 
 

 Obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Kosz ,który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 13  radnych  na ustawowy 

skład rady 15 radnych. Nieobecny usprawiedliwiony Alfred  Krupa i Bogumiła Muszyńska.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał wszystkich zebranych na 

sesji : zaproszonych gości  i sołtysów. Listy obecności w załączeniu do protokołu. 

Sesja rozpoczęła  się o godz. 10
00

 i trwała do godz. 12
00

. 

 

 

Ad 2/ 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XIII sesji  

1.   Otwarcie i stwierdzenie quorum.                                                                                                                         

2.   Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami 

5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. 

6. Interpelacje. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie : 

1) uchwalenia budżetu Gminy Biała na 2008r. / druk Nr 1/ 

2) uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady przyznawania , 

wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała w 2008r.        

/ druk Nr 2 / 

3) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Biała na 2008r.  /druk Nr 3/ 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Biała na 2007r.       

/ druk Nr 4/  

5) nie wygasania wydatków bieżących w 2007r. / druk Nr 5/  

6) zmian w budżecie Gminy Biała na 2007r. / druk Nr 6 / 

7) o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na refinansowanie na 

finansowanie zadania z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego na finansowanie zadania z Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadania „Budowa dróg ( ulic: K.Koziołka, 

F.Suchego, A. Bożka, Zawadzkiego) na Osiedlu 40 – lecia w Białej” / druk Nr 6a/ 

8) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2008r. / druk Nr 7/  

8. Odpowiedzi na interpelacje  

9. Wolne wnioski. 

10.  Zakończenie.  

 



Ad 3/ 

  

Protokół z obrad poprzedniej sesji odbytej w dniu 6 grudnia   br.  został przyjęty bez 

uwag i zapytań jednogłośnie. 

 

 

Ad 4/ 

 Burmistrz Białej Arnold Hindera przedstawił informację o swojej pracy w okresie 

między sesjami. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 5 

 

Burmistrz Arnold Hidera przedstawił odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone 

na poprzedniej  sesji.  

 

 

Ad 6/ 

 

 Interpelacje nie zostały zgłoszone. 

  

Ad 7-1/ 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na 2008r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Koczyk. Poinformowała, że stala się dochody budżetu gminy, 

zgodnie z załącznikiem nr 1,2 i 3 na kwotę 24.326.838 zł. w tym: 

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych  

      zadań zleconych ustawami  oraz na zadania realizowane na podstawie  

      porozumień w wysokości1.740.557 zł. 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

      w wysokości 144.000 zł. 

zgodnie z załącznikami nr 6 i 7.  

Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 na kwotę  25.543.685 zł.  

w tym: 

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej na kwotę 1.740.557 zł. 

- wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki 

      i rozwoju problemów alkoholowych na kwotę  144.000 zł. 

zgodnie z załącznikami nr 6,7. 

Ustala się plan przychodów i rozchodów  budżetu w wysokości: 

- przychody  –  2.278.781 zł.  

- rozchody –  1.061.934 zł.  

zgodnie z załącznikiem nr 8. 

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.216.847 zł. pokryty zostanie przychodami pochodzącymi 

z planowanych do zaciągnięcia kredytów i wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 

 



Ustala się wydatki na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10. 

Ustala się dotacje w kwocie 1.649.500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11. 

W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 70.000 zł. 

2) celową w wysokości 5.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z 

zakresu zarządzania kryzysowego.  

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 12. 

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Biała,  zgodnie z 

załącznikiem nr 13. 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji           

papierów wartościowych w kwocie 3.500.000 zł. 

Upoważnia się Burmistrza do: 

1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 

1.500.000 zł. 

2) zaciągania zobowiązań: 
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i 

projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków 

zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do 

wysokości określonej w załączniku nr 11 i 12 do niniejszej uchwały. 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 

następnym do kwoty 2.000.000 zł. 

3) dokonywania przeniesień wszystkich planowanych wydatków między rozdziałami i 

paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, 

4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy Biała do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku      

następnym, 

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu 

komisji i przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIII/150/07  w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Biała na 2008r. została podjęta. 
 

Burmistrz Białej Arnold Hindera podziękował radnym za jednogłośnie przyjęcie i 

uchwalenie budżetu gminy na 2008r.  

 

 



Ad 7-2 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek 

oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania 

wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także zasady 

przyznawania , wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała w 

2008r.  przedstawiła zastępca Burmistrza Maria Tomala . Poinformowała, że  na mocy art. 30 

ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97,poz.674 z 

późn. zmianami) organy prowadzące szkoły zobowiązane są do corocznego określania dla 

nauczycieli w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny 

ponadwymiarowe i doraźnych zastępstwa a także zasady przyznawania, wysokości i 

wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Regulamin uchwala się na rok 

kalendarzowy, czyli obowiązuje on od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. 

Dodatki o których mowa w niniejszej uchwale należy ustalić w takiej wysokości, aby średnie 

wynagrodzenie nauczycieli (art.30 ust.1 KN) odpowiadały na obszarze działania danej gminy 

co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli określonych dla poszczególnych stopni 

awansu zawodowego określonych w Karcie Nauczyciela. 

Propozycje Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 gwarantują  zachowanie tych 

średnich. 

Projekt Regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli -

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego na spotkaniu w dniu 11 grudnia 2007r. 
 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu 

komisji i przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIII/151/07  w sprawie uchwalenia Regulaminu 

określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i 

warunki wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw a także zasady przyznawania , wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Gminę Biała w 2008r.  została podjęta. 
 

 

Ad 7-3 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2008r.  przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia 

Koczyk. Poinformowała, że zgodnie z art. 4' ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 



art.10 ust1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz art.6 ust.1  ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych , przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie należą do zadań własnych gminy. 

Kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja tych działań 
jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Środki finansowe na realizację tych zadań  pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Planowane w 2008 roku wpływy z tego tytułu szacuje się na 

kwotę 144.000 zł. 

 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu 

komisji i przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIII/152/07  w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Przeciwdziałania 

Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na 2008 została 

podjęta. 
 

 

Ad 7-4 

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i 

Gminy Biała na 2007r. przedstawiła Skarbnik Gminy Klaudia Koczyk. Poinformowała, że w 

związku z tym, że środki finansowe nie będą w pełni wykorzystane do końca br. roku, podjęta 

zostanie uchwała o nie wygasaniu tych środków, z przeznaczeniem na remonty świetlic. 

W związku z powyższym, konieczne jest podjecie uchwały zmieniającej Gminny program 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Biała na rok 2007. polegającej na 

przerzuceniu niewykorzystanych środków z zadania 2 na zadanie 1. 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu 

komisji i przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIII/153/07 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie Miasta i Gminy Biała na 2007r.  została podjęta. 
 



 

Ad 7-5 

Projekt uchwały w sprawie nie wygasania wydatków bieżących w 2007r. przedstawiła 

Skarbnik Gminy Klaudia Koczyk. Poinformowała, że w związku z tym, iż niektóre środki nie 

będą wydatkowane w tym roku konieczne jest podjęcie uchwały o niewygasaniu tych 

środków: 

1. zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała – ze względów 

technicznych i proceduralnych zakończenie tego zadania nastąpi w listopadzie 2008 r. 

– kwota 50.590 zł. 

2.  opracowanie studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Biała – zgodnie z umową pozostała kwota 7.320 zł. rozliczna zostanie 

po przekazaniu studium Radzie Miejskiej w Białej w miesiącu czerwcu 2008 r. 

3. niewykorzystane środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomanii przeznaczone zostaną na remonty świetlic 

środowiskowych – kwota 8.704 zł. Termin realizacji marzec 2008 r. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu 

komisji i przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIII/154/07  w sprawie nie wygasania wydatków 

bieżących w 2007r.  została podjęta. 
 

 

Ad 7-6 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2007r. przedstawiła Skarbnik 

Gminy Klaudia Koczyk. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu 

komisji i przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIII/155/07  w sprawie zmian  budżetu gminy 

Biała na 2007r. została podjęta. 
 

 

 

Ad 7-7 

Przewodniczący  Rady oddał głos Skarbnikowi Gminy Klaudii  Kopczyk , która 

przedstawiła projekt uchwały o zmianie  uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 



prefinansowanie zadania z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

na finansowanie zadania „Budowa dróg ( ulic: K.Koziołka, F.Suchego,, A.Bożka, 

Zawadzkiego ) na Osiedlu 40-lecia w Białej”. Poinformowała, że w związku z tym, iż zadanie 

pn. „Budowa dróg ( ulic: K.Koziołka, F.Suchego,, A.Bożka, Zawadzkiego ) na Osiedlu 40-

lecia w Białej” przewidziane jest do kontroli w 2008 r. spłata ostatniej transzy pożyczki 

nastąpi po dokonaniu przez Opolski Urząd Wojewódzki kontroli. Mając powyższe na uwadze 

konieczna jest zmiana uchwały dot. zaciągnięcia pożyczki na prefinanowanie tego zadania w 

kwestii terminu spłaty pożyczki, która nastąpi do 30 czerwca 2008 r. 
 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu 

komisji i przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIII/156/07 o zmianie uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadania z Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadania „Budowa dróg ( ulic: K.Koziołka, 

F.Suchego,, A.Bożka, Zawadzkiego ) na Osiedlu 40-lecia w Białej” została podjęta 

jednogłośnie .  

 

 

Ad 7-8 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w 

Białej na 2008r. przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Biały.  Poinformowała, że na 

podstawie § 17 ust.2  Statutu Gminy Biała uchwalonego uchwałą  Nr IV/37/03 Rady 

Miejskiej w Białej z dnia 11 marca 2003r. z zmianami  Rada na ostatniej sesji w roku uchwala 

ramowy plan sesji na rok następny, który może być uzupełniany w ciągu całego roku. 

Przewodniczący  Rady otwierając dyskusję w powyższym temacie oddał głos 

przewodniczącemu Komisji Gospodarczej, który przewodniczył wspólnemu posiedzeniu 

komisji i przedstawił pozytywne stanowisko w/w/ temacie . 

Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższego tematu.                                                             

Następnie Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały i poddał  go pod głosowanie 

„za" głosowało 15 radnych  

„przeciw" nie było     

„ wstrzymało się" nie było 

Wobec powyższego głosowania uchwała Nr XIII/157/07  w sprawie uchwalenia ramowego 

planu pracy Rady na 2008r. została podjęta. 
 

 

Ad 9/ 

Odpowiedzi na interpelacje nie było , gdyż nie zostały zgłoszone 

 

 

 



Ad 10/ 

 

W wolnych wnioskach głos zabrali : 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Joachim Kosz odczytał podziękowanie Gminy 

Otmuchów za wsparcie finansowe  z tytułu powodzi w 2007r.  

 

Radny Robert Roden zam. Chrzelice 39 wnioskował o wyznaczenie dodatkowych  miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych  w Białej w obrębie rynku. 

 

Radny Jacek Czerwieński zam. Biała ul. Kościuszki 8/2 zwrócił się z zapytaniem czy są 
opłacane miejsca parkingowe w Białej?  

 
Sołtys wsi Mokra Karol  Biskup zam. Mokra 16 wnioskował o załatanie dziury na drodze 

przy kościele w Mokrej obok kratki ściekowej , założenie w tym miejscu krawężników i 

zalanie zimną masą. 
Wnioskował również o ponowną interwencję do RSP Krobusz o przeprowadzenie remontu 

drogi w Mokrej po wywozie buraków . Remont ten miał być przeprowadzony do dnia 14 

grudnia br. do dnia sesji nie został jednak przeprowadzony.  

 
Sołtys Wsi Wilków Klaus  Bremer  zam . Wilków 11 wnioskował o przeprowadzenie 

remontu świetlicy w Wilkowie , która została zalana przez lokatora mieszkającego na górze w 

tymże samym budynku.  

 

Sołtys wsi Józefów Walter  Czaja zam . Józefów 17 wnioskował o interwencję w Starostwie 

Powiatowym w Prudniku o oczyszczenie zarośniętych  poboczy na drodze od Białej w 

kierunku Józefowi oraz o interwencję  do właściciela czereśni na odcinku tejże drogi o 

usunięcie gałęzi po wyciętych czereśniach.  

 

Burmistrz Białej Arnold Hindera przekazał życzenia dla Chóru z Łącznik i Nowej za zajęcie i 

i III miejsca w przeglądzie chórów w Walcach.  

Poinformował również , że do dnia sesji jedynie Śmicz podał ustną informację chęci 

organizacji dożynek gminnych w 2008r.  

 

Sołtys wsi Prężyna Marcin Morawiec również zgłosił  akces organizacji dożynek.  

 

Następnie Burmistrz złożył wszystkim obecnym na sesji życzenia noworoczne.  

 

 

Ad 11/ 

 

Na tym Przewodniczący  Rady Miejskiej zamknął obrady XIII  Sesji Rady Miejskiej w Białej.  

 

 

    Protokolant                                                                                    Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                             Joachim  Kosz 

 

 



 


